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Bakgrund 
Tobakslagen (SFS 1993:581) anger följande:  
 

2 § Rökning är förbjuden (…) i lokaler som är avsedda för barnomsorg, 
skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på 
skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem, 
 
12 § Tobaksvaror får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i 
näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut 
tobaksvaror skall förvissa sig om att mottagaren har uppnått nämnda ålder. 

 
På Älvåkraskolan har vi visionen att alla ska trivas och må bra. Ungdomar som konsumerar 
tobaksvaror riskerar sin egen och andras hälsa. Därför arbetar vi med att motverka bruk av 
tobaksvaror.  
 
Definitioner 
Tobaksvaror definieras i denna policy som snus, cigaretter och annan tobak. Hit räknas också varor 
med tobaksanknytning som är avsedda för personer över 18 år t.ex. tobaksfritt snus och e-cigaretter. 
 
Rökförbud 
Rökning är enligt lag förbjudet i skolans lokaler och på skolans område. Förbudet mot rökning gäller 
såväl elever som personal och besökare.  
 
Förbud mot tobaksvaror 
I skolan och under skoltid är det förbjudet för elever och andra personer under 18 år att i skolans 
lokaler eller på skolans område nyttja tobaksvaror.  
 
Förebyggande arbete  
- Varje mentor ansvarar för att dennes mentorselever känner till tobakspolicyn och dess 

innehåll. 
- Rektor informerar om tobakspolicyn för föräldrar på InfoMentor samt hemsidan. 
- All personal på skolan agerar när de ser lagöverträdelser eller brott mot denna policy. 
- Minst en gång per termin förs samtal om rökning, om dess hälsomässiga och sociala 

konsekvenser på klassrådstiden. 
- Skolsköterskan berör tobaksbruk i hälsosamtalen. 
- Skolans sociala elevstöd anordnar förebyggande aktiviteter t.ex. tobaksfri duo.  
- Vaktmästaren ansvarar för att skyltning om rökförbudet enligt tobakslagen finns och är tydlig. 
- Personal och andra vuxna som vistas i skolan föregår med gott exempel. De som konsumerar 

tobaksvaror gör det på ett sätt som inte bryter mot rökförbudet ovan.  
 
Åtgärder  
Skolan tolkar tobakslagens bestämmelser som att tobaksvaror inte är avsedda för barn under 18 år. 
Därför kommer vi att agera på följande sätt när det gäller tobaksvaror: 
- När vi får kännedom att en elev nyttjar tobaksvaror tar mentor kontakt med hemmet.  
- Tobaksvaror som förekommer på ett sätt som personalen anser olämpligt kommer att 

omhändertas. Exempel på olämpligheter är om tobaksvaror är synliga i skolans lokaler, bland 
elever eller förekommer under lektionstid. Den som omhändertagit tobaksvarorna kontaktar 
vårdnadshavaren.  

 
Tobaksavvänjning 
- Tobaksavvänjning erbjuds elever genom skolhälsovårdens remiss till sjukvården.  
- Personal erbjuds tobaksavvänjning efter överenskommelse med rektor. 


